
   A fővárosi választási megál-
lapodást Budapesten, a 
helyi választási megálla-

podásokat, amelyek a helyi 
kampányok további kereteit, 
az esetleges leendő tisztségvi-
selőkről szóló megegyezést és 
az egyéb kompenzáció kereteit 
helyben kell aláírni, nincs eb-
ben semmi váratlan – mondta 
lapunknak Kunhalmi Ágnes. 
Az MSZP budapesti elnöke – 
Szigetvári Viktor, az Együtt–
PM vezetőjének nyilatkozatára 
reagálva – közölte: megérti, 
hogy sok a feszültség minden-
kiben, és hogy ez olykor kétér-
telmű nyilatkozatokhoz vezet-
het. Minden érdekelt tisztában 
van azzal, mi a tét, és miképp 
lehet a változás esélyét tényre 
váltani. 

Az egyezség él, az MSZP fő-
városi küldöttgyűlése áldását 
adta rá – emelte ki Kunhalmi 
Ágnes, hozzátéve: a demokrati-
kus ellenzéki pártok közös fő-
polgármester-jelölttel kam pá-
nyolnak, a kerületekben – az 
Együtt–PM igénye szerint – 
koor dináltan indulnak a pár-
tok, és megegyezés született a 
polgármesterjelöltek személyé-
ről és a kerületi képviselői ará-
nyokról is.

„Az már egy természetes jo-
gi aktus, hogy alá kell írni for-
málisan is ezeket a megállapo-
dásokat” – fogalmazott. Kun-
halmi szerint Budapest befe-
jezte feladatát, a folyamat lezá-
rult, a még néhány helyen 
fennmaradt nyitott kérdéseket 
pedig meg fogják oldani. A vi-
tás kerületeket érintő kérdé-
sünkre hangsúlyozta: „egy-egy 
önkormányzati választókerü-
let sorsa nem lesz akadálya az 
ellenzéki pártok megállapodá-
sának.” Ezt a szocialisták fő-
városi elnöke tisztázta pártja 
tagjaival is, de szerinte az 
MSZP már eddig is világossá 
tette: a baloldali erőviszonyo-
kat fi gyelembe vevő kerületi 
megállapodásokat köt. Ezért 
biztosra veszi, hogy napokon 

belül minden kerületben meg-
születik a várt egyezség, s vég-
re elkezdhetnek kampányolni.

Eközben Szigetvári Viktor 
hétfőn több helyen azt nyilat-
kozta, az Együtt–PM és a DK 
már a hétvégén véglegesítette a 
maga részéről a megállapo-
dást, „ha ehhez az MSZP nem 
tud csatlakozni, akkor meg 
nyilván tesszük, amit tennünk 
kell”. Az Együtt ügyvezető al-
elnöke az ATV-ben azt is mond-
ta, ha kell, önállóan is elindul 
Budapesten az Együt–PM. Hét-
fő estig adott határidőt az 
MSZP-nek: tisztázza a kerüle-
ti megállapodások útjában ál-
ló kérdéseket, ám ezt később 
ma délelőttre módosította. 
Ugyanakkor Szigetvári is be-
szélt arról, kerületi szinten 
már a hétvégén is voltak egyez-
tetések, és a fontosabb ügyek-
ben sikerült megállapodni.

Megírtuk: az MSZP buda-

pesti küldöttgyűlése pénteken 
elfogadta a fővárosi koordinált 
indulásról szóló megállapodás-
csomagot, amiről több héten 
keresztül tárgyaltak a DK-val 
és az Együtt–PM-mel. 

A csomagnak nemcsak Fa-
lus Ferenc közös főpolgármes-
ter-jelöltsége volt a része, és 
nem csupán a 16 esélyesnek 
tartott fővárosi kerület polgár-
mesterjelöltjeinek kiosztása, 
hanem az is, hogyan osztják 
fel egymás között az egyes ke-
rületekben az önkormányzati 
képviselői körzeteket. Ám a 
pénteken a szocialisták által 
elfogadott csomagban nem 
minden esetben az a felosztás 
szerepelt, amit eredetileg kial-
kudtak. Az MSZP alapszabálya 
szerint pedig a kerületi jelölé-
sekről a helyi szervezetek dön-
tenek.

„Néhány kerületben vannak 
neuralgikus pontok, de ez nem 

veszélyeztetheti a megállapo-
dást” – mondta lapunknak Mol-
nár Zsolt is. A szocialisták bu-
dapesti szervezetének volt elnö-
ke elismerte, az övéi sem min-
den esetben rugalmasak, de bi-
zakodóan néz a kerületi tár-
gyalások elé, hiszen azt mond-
ta, Zuglóban tegnap délutánra 
sikerült megegyezni a feleknek 
(ezt lapunknak a PM-es helyi 
polgármesterjelölt, Karácsony 
Gergely nem erősítette meg – a 
szerk.), s reményét fejezte ki, 
hogy szerdáig mindenhol sike-
rül megállapodni. „Egyetlen ke-
rületen, egyetlen önkormány-
zati képviselőjelöltön sem múl-
hat Budapest esélye arra, hogy 
változtasson” – hangsúlyozta. 
Információink szerint ma és 
holnap is lesznek kerületi 
egyeztetések, így a Szigetvári 
Viktor által megjelölt mai ha-
táridő tarthatatlan. Vélhetően 
ezzel az Együtt–PM is tisztában 
van, arról ugyanakkor lapzár-
tánkig nem érkezett hír, hogy 
miként döntött a pártszövetség 
a tegnap esti elnökségi ülésén, 
és Szigetvári Viktor sem reagált 
megkereséseinkre. 
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 A szocialisták szerint nem múlhat egy-egy önkormányzati helyen az egyezség 

 Össze(-vissza)fogás? 
Van, ahol tegnap, van, ahol ma és van, ahol csak szerdán zárulhatnak le a 
tárgyalások a még vitás fővárosi kerületekben, s csak ezt követően tekint-
hető véglegesnek a demokratikus ellenzéki pártok összefogása Budapesten 
az őszi önkormányzati választásra. Az V. kerületben, Zuglóban és Kőbányán 
is vitázik még egymással az Együtt–PM, a DK és az MSZP, ám a szocialisták 
bíznak a megállapodásban.

    Újabb kilakoltatástól tartanak 
Miskolcon, és nem is alap nél-
kül, mert a fi deszes önkormány-
zat kitelepítést tervez e hétre. 
Arról nincsenek információink, 
pontosan mikor és kiket érint-
het. Ugyanakkor egy, a Kréta-
kör által készített, a Roma Saj-
tóközpont (RSK) oldalán közölt 
videó szerint olyanok kerültek 
utcára, akiknek nem volt lak-
bértartozásuk, pedig a városve-
zetés főként ezzel indokolta a ki-
telepítések szükségességét. 

A miskolci önkormányzat 
épülete, valamint a kitelepíté-
sekben érintett, főként cigá-
nyok lakta számozott utcák 
előtt lassan egy hete tüntetnek 
roma jogvédők, civil aktivisták, 

miután múlt kedden megkezd-
ték a városban a kilakoltatáso-
kat. Az önkormányzat szerint 
ezt közbiztonsági okok indokol-
ják, másrészt az, hogy a terüle-
ten élők tömeges tartozásokat 
halmoztak fel, miközben az 
RSK arról számolt be, pár tíz-
ezer forintos összegekről van 
csupán szó, és a legmagasabb 
ismert tartozás is mindössze 
50 ezer forint. A hírek szerint 
azonban a diósgyőri stadion 
parkolójához kell a hely – ez a 
számozott utcákat érinti. Az 
önkormányzat Fidesz–KDNP-s 
többsége rendre hivatkozik ar-
ra a 35 ezer miskolci aláírásá-
ra is, akik támogatták a nyo-
mortelepek felszámolását. 

Az ellenzék szerint nem is 
egyértelmű, pontosan mi adja a 
jogalapját ezeknek az intézke-
déseknek: az Együtt–PM-es Ju-

hász Péter szerint, ha a város-
vezetés nem tudja dokumentu-
mokkal is igazolni a lépések 
szükségességét, akkor nyugod-
tan nevezhető mindez jogsze-
rűtlen kilakoltatásnak. Juhász 
szerint szimpla ingatlanspeku-
lációról van szó, amellyel min-
denki tisztában van, „azért, 
hogy stadiont építsenek, embe-
reket vegzálnak”. 

A Krétakör-videóban arról is
beszámoltak helyiek, hogy volt 
olyan miskolci, aki öngyilkos-
ságot kísérelt meg, mert attól 
tartott, hogy el kell hagynia 
otthonát, ráadásul sokak sze-
rint a lebontani tervezett laká-
sok közül sok nagyon is lakha-
tó. A környéken egyébként fe-
szültséget keltenek jobbikos po-
litikusok nyilatkozatai is, egyi-
kük – értesüléseink szerint – 
azt mondta, a romák „menni
fognak pénz nélkül is, és nem 
csak a számozott utcákból”. 

A Magyarországi Evangéliu-
mi Testvérközösség tegnap til-
takozását fejezte ki a miskolci
romák kitelepítése, illetve az ér-
pataki polgármester akciója el-
len. Iványi Gábor szerint a 
porrajmos és a holokauszt 70.
évében különösen elborzasztó a 
miskolci romák kiűzetése, ami 
minden vidéki (de fővárosi) ki-
sebbségit és szegényt is fenye-
get. A lelkész szerint hiába kap-
nak a kiköltözők szerény össze-
get, „mindannyian tudjuk,
hogy a környező települések el-
zárkóznak a kitelepülésre 
kényszerített cigányok befoga-
dása elől, akiknek arról is köte-
lezniük kell magukat, hogy 
nem térnek vissza Miskolcra”.
Emlékeztetett: a 70 évvel ez-
előtti borzalmakat megelőzően 
ugyanígy kényszerítették az 
akkori zsidó kisebbséget üzle-
teik, otthonaik elhagyására. 

 B. L. N.  

   Rettegnek a miskolciak 
a kilakoltatásoktól 

        Kiderülhet-e valaha, hogy a ter-
rorelhárítók titokban besurran-
tak lakásunkba és bepoloskáz-
ták, lehallgatták beszélgeté-
seinket, és egész e-mailes leve-
lezésünket áttúrták? A válasz 
sejthető: aligha. Két magánsze-
mély azonban mégis azt próbál-
ja elérni, hogy a minderre bírói 
engedély nélkül is felhatalma-
zott Terrorelhárítási Központ 
(TEK) jogkörei ne legyenek kor-
látlanok. A civilben jogvédő 
szervezeteknél dolgozó jogá-
szok, Szabó Máté Dániel és 
Vissy Beatrix nemrég a stras-
bourgi Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fordult, mondván: 
a magánélethez fűződő alkot-
mányos jogokat sérti, ha bírói 
engedély nélkül is megfi gyelése-
ket végezhetnek, és az erről szó-
ló keresetüket be is fogadta a 
bíróság, írta az Index. 

A TEK-nek egészen 2012 ja-
nuárjáig bírói engedélyre volt 
szüksége ahhoz, hogy bűnüldö-
zési céllal megfi gyelést végezze-
nek. A jogszabályváltozás óta, 
ha nemzetbiztonsági célokkal 
indokolják az operatív munkát, 
akkor a bíró helyett az igaz-
ságügy-miniszter adja ki az en-
gedélyt, ám az ilyen ügyekben 
sokkal szélesebb körűek a TEK-
esek jogai, és a megszerzett 
adatokat sem kell megsemmisí-
teniük az ügy lezárása után. A 
panaszosok szerint a bíró füg-
getlen a végrehajtó hatalomtól, 
de ha a kormány által ellenőr-
zött TEK úgy korlátozhatja ál-
lampolgárok jogait, hogy ahhoz 

csak egyetlen kormánytag en-
gedélye szükséges, az lehetősé-
get ad a visszaélésre.

Miután a kormány szerint a 
civil szervezetek „külföldi érde-
keket” szolgálnak, nem tekint-
hető teljesen kizártnak, hogy 
Szabó és Vissy jelenleg is nem-
zetbiztonsági megfi gyelés cél-
pontjai, ugyanakkor ők maguk
nem tudnak erről – nem is tud-
hatják meg –, az esetleges le-
hallgatásokról még utólag sem 
kell őket tájékoztatni, de megin-
dokolni sem kell a művelet jog-
szerűségét. Strasbourg annak
ellenére érdemben foglalkozik
ügyükkel, hogy egyikük sem 
tud beszámolni konkrét, szemé-
lyes jogsértésről, de biztosak 
abban, hogy a jogszabályok le-
hetőséget adnak minden titkos 
megfi gyelésre a TEK-nek.

A két jogvédő azt szeretné el-
érni, hogy Strasbourg mondja 
ki: a hatályos szabályozás az
Emberi Jogok Európai Egyez-
ményét sérti, és Magyarország 
változtasson rajta. Vissy és
Szabó futott már egy kört az
ügyben az Alkotmánybíróságon
is, ám a bírák tavaly úgy vél-
ték: a bűnüldözést célzó megfi -
gyelés igazságszolgáltatási kér-
dés, ahol indokolt a bírói kont-
roll, de a nemzetbiztonsági koc-
kázatok megítélése már politi-
kai természetű, ezért nem in-
dokolt, hogy azt egy kormány-
zattól független intézmény kont-
rollálja. 
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Túl nagy hatásköre 
miatt perlik a TEK-et

Volt olyan is, aki 
öngyilkosságot 
kísérelt meg

    Még vitáznak 
Óbuda, III. kerület: Béres András Együtt–PM-
es politikus a polgármesterjelölt. Az Együtt–
PM 4 egyéni körzetben indíthat saját jelöltet, 
ezzel szemben az MSZP csak háromban, de 
cserébe azt kérték, hogy a körzeteket ők vá-
laszthassák meg. Ezt nem fogadta el a helyi 
Együtt–PM, így itt rajtuk múlik a megállapodás.
Ferencváros, IX. kerület: A korábbi SZDSZ-es 
polgármestert, Gegesy Ferencet indítja az 
Együtt–PM polgármesterjelöltként. Az Együtt–
PM azt kérte, ne Pál Tibor MSZP-s képviselő le-
gyen a szocialista lista vezetője, az MSZP helyi 
szervezete mégis őt jelöli. Információink sze-
rint tegnap megszületett a megállapodás, 
melynek részletei egyelőre nem ismertek.
Angyalföld, XIII. kerület: Eredetileg a szocia-
listák a 15 önkormányzati körzetből 15-ben sa-
ját jelöltet kívántak indítani. Miután május 25-
én az MSZP 18, az Együtt–PM 16, a DK pedig 15 
százalékot ért el itt, a tárgyalópartnerek a 9-3-
3 arányú felosztást javasoltak. Ennek ellenére 
pénteken az MSZP helyi szervezete 11-2-2-es
felosztásról döntött.
Zugló, XIV. kerület: A megegyezés szerint 8-
4-2-1 lenne a helyi önkormányzati képviselői 
körzetek szétosztásának aránya, amelyben az 
utolsó helyet egy független képviselőnek 
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szánják, ám az MSZP helyi szervezete 12-1-1-1-
re kívánta módosítani ezt. Lapzártánkig nem 
értük el Karácsony Gergely Együtt–PM-es 
polgármesterjelöltet, ám úgy tudjuk, Zugló-
ban tegnap sikerült megegyezni.
Újbuda, XI. kerület: Molnár Gyula csak az 
MSZP és a DK jelöltjeként indul a polgármeste-
ri címért, a 17 egyéni választókerületből 12-t az 
MSZP, 5-öt a DK visz, és az is lehet, hogy az 
Együtt–PM mindenhol indít saját jelöltet. A 
hvg.hu szerint a helyi Együtt–PM 3 egyéni he-
lyért cserébe belemenne abba, hogy támogas-
sa Molnárt, és a helyi MSZP is hajlandó lenne a 
kompromisszumra (így 9-5-3 arányban oszlana 
meg a 17 körzet), de az Együtt–PM vezetése to-
vábbra sem támogatja a megállapodást.
Belváros, V. kerület: Juhász Péter, az Együtt–
PM társelnöke indul a polgármesterségért, ám 
a képviselői jelölésekben még vannak vitás 
kérdések, az MSZP helyi szervezete ugyanis 
mindenkit közösen jelölne, noha ezt az új vá-
lasztási szabályok nem teszik lehetővé.
Kőbánya, X. kerület: Élő Norbert, az MSZP-
ből korábban kilépett és a DK-ba átigazolt po-
litikus a közös polgármesterjelölt. Az MSZP itt 
is több képviselői jelölést kíván magának, mint 
amennyit a másik két ellenzéki párt helyi szer-
vezete ajánlott.      
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Az V. kerületben még vannak vitatott kérdések, Steiner Pál, a helyi szocialista szervezet vezetője tárgyal a szövetségesekkel  FOTÓ: TÓTH GERGŐ


